1

dossier: 2018.0021.JN
concept akte, versie d.d. 23 april 2019
STATUTENWIJZIGING
(IZB - Vereniging voor zending in Nederland)

Vandaag, @ tweeduizend en negentien, verschijnt voor mij, mr. Jasper Nobel,
kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Cornelis
Gijsbert Zijerveld, notaris te Utrecht:
@, te dezen handelend als hierna gemeld.
De comparant verklaart:
-

dat de algemene ledenvergadering van de te Amersfoort gevestigde
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: IZB - Vereniging voor
zending in Nederland, met adres te 3811 BH Amersfoort, Breestraat 59,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40478278 en
aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (Rechtspersonen en
Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) 002584736) heeft
besloten tot de onderhavige statutenwijziging;

-

dat de algemene vergadering voorts heeft besloten de comparant aan te
wijzen om deze akte te verlijden;

./.

dat van de gemelde besluiten van de algemene vergadering
blijkt uit een aan deze akte gehecht geschrift.

De comparant, handelend als vermeld, verklaart voorts, ter uitvoering van
voormeld besluit,
de statuten van de vereniging in hun geheel te wijzigen, zodat deze komen te
luiden als volgt:
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STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: IZB - vereniging voor zending in
Nederland.
2. De verkorte naam is IZB.
3. De vereniging is gevestigd te Amersfoort.
4. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
OPRICHTING
Artikel 2.
De vereniging is opgericht te Utrecht op zevenentwintig november
negentienhonderd vijfendertig.
GRONDSLAG EN DOEL
Artikel 3.
De vereniging erkent de Bijbel als Gods Woord en aanvaardt de Drie
Formulieren van Enigheid. Zij heeft ten doel de inwendige zending in Nederland
in overeenstemming met de belijdenis van de Nederlands Hervormde Kerk.
POSITIE BINNEN DE PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
Artikel 4.
1. Per één mei tweeduizend vier hebben de Nederlandse Hervormde Kerk, de
Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het
Koninkrijk der Nederlanden zich verenigd in de Protestantse Kerk in
Nederland.
2. De vereniging is dienstbaar aan het geheel van de Protestantse Kerk in
Nederland.
WERKWIJZE
Artikel 5.
1. De vereniging gaat ervan uit dat de missionaire opdracht een roeping van
de kerk is.
2. De vereniging deelt in deze missionaire opdracht en roeping en is erop
gericht dat zij die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn,
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zullen delen in het heil in Jezus Christus.
3. De vereniging wil haar taak ten uitvoer brengen door:
a. gemeenten en gemeenteleden bewust te maken van hun missionaire
roeping; deze roeping gaat over de hele mens en vraagt ook om
aandacht voor maatschappelijke en sociale vraagstukken;
b. kerkenraden, evangelisatiecommissies en (groepen) gemeenteleden toe
te rusten tot een missionaire levensstijl en hen te ondersteunen in
missionaire activiteiten;
c. samen, dan wel in overleg met gemeenten of andere bevoegde
kerkelijke lichamen projecten te ontwikkelen die gericht zijn op het
vormen van een nieuwe geloofsgemeenschap;
d. voorlichting te geven over missionaire activiteiten die de vereniging
nodig acht;
e. materiaal ten dienste van missionaire bewustwording en missionaire
activiteiten te ontwikkelen en te verspreiden;
f. personen aan te stellen voor het werk dat de vereniging voor de
uitoefening van haar taak nodig acht, hierna te noemen: medewerkers;
taken en bevoegdheden van de medewerkers worden nader
omschreven in een reglement of in afzonderlijke instructies;
g. deelneming in andere rechtspersonen, voor zover in overeenstemming
met het doel der vereniging en andere bezigheden die de vereniging ter
voldoening aan haar taak noodzakelijk vindt.
GELDMIDDELEN & VERENIGINGSJAAR
Artikel 6.
1. De baten van de vereniging bestaan uit:
a.

jaarlijkse contributies van leden;

b. bijdragen van donateurs;
c. opbrengsten van collecten;
d. giften en lijfrenteschenkingen;
e. erfstellingen en legaten;
f.

tegenprestaties voor de levering van producten en/of diensten;
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g. eigen bijdragen van personen die tot de doelgroep van de
doelstellingsactiviteiten horen;
h. inkomsten ter aanwending van de financiering van een specifiek
project; en
i.

overige baten.

2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
LIDMAATSCHAP / DONATEURS
Artikel 7.
1. De vereniging kent leden en daarnaast donateurs;
a. als lid kan toegelaten worden iedere meerderjarige die lid is van de
Protestantse Kerk in Nederland en instemt met de statuten;
b. als donateur kan iedereen worden toegelaten die instemt met de
statuten.
2. Donateurs zijn geen leden van de vereniging en hebben derhalve niet de
rechten verbonden aan het lidmaatschap van de vereniging. Zij verbinden
zich tot het storten van een jaarlijkse bijdrage die wordt vastgesteld
overeenkomstig artikel 8. Het bestuur beslist over de toelating als donateur
zonder dat hier beroep mogelijk is.
3. Het bestuur beslist binnen een maand na ontvangst van de aanvraag over
de toelating van een lid. Bij niet toelating door het bestuur kan alleen de
raad van toezicht alsnog tot toelating besluiten.
4. Bij niet-toelating heeft de betrokkene binnen dertig (30) dagen nadat de
beslissing van het bestuur te zijner kennis is gebracht, het recht schriftelijk
aan de raad van toezicht te verzoeken alsnog te besluiten tot zijn toelating.
Deze zal in haar eerstvolgende vergadering alsnog tot toelating kunnen
besluiten. Gedurende de periode als voormeld en in afwachting van de
eerstvolgende vergadering van de raad van toezicht is de betrokkene geen
lid. Gedurende de periode tussen het oproepen tot en het houden van de
algemene vergadering kan het bestuur de beslissing over toelating tot het
lidmaatschap opschorten tot na het plaatshebben van die algemene
vergadering.
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5. Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle
leden en donateurs zijn opgenomen. De leden en donateurs zijn verplicht
adreswijzigingen onverwijld aan het bestuur mede te delen.
CONTRIBUTIE / DONATEURSBIJDRAGE
Artikel 8.
1. Het bestuur bepaalt de hoogte van de minimale contributie door de leden
en stelt de minimale bijdrage van de donateurs vast op ten minste de
minimale ledencontributie.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van contributie /
donateursbijdrage te verlenen.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP, SCHORSING
Artikel 9.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c.

door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming
van een opzeggingstermijn van vier weken, met dien verstande dat:
a. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen
binnen één maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting
van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing;
b. een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan opzeggen
binnen één maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of
zijn verplichtingen - andere dan de verplichtingen van geldelijke
aard - zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het
besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging, geschiedt door het bestuur. De opzegging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden
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aan de vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren. Opzegging als in dit lid bedoeld geschiedt met onmiddellijke
ingang.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Deze kan alleen
worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Ontzetting doet het lidmaatschap met onmiddellijke ingang
eindigen. Een lid dat is ontzet, kan binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besluit tot ontzetting beroep aantekenen bij de
algemene vergadering. De algemene vergadering benoemt in alle gevallen
een commissie van vijf leden, die alle partijen gehoord hebbende, een
bindende uitspraak doet. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
7. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het
lidmaatschap, eindigt door het verlopen van die termijn.
RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN LEDEN EN DONATEURS
Artikel 10.
1. De leden van de vereniging hebben het recht tot:
a.

het bijwonen van de algemene vergadering;

b.

het kiezen van de leden van het bestuur en de leden van de raad van
toezicht;

c.

het doen van voorstellen.

De vereniging kan aan de leden geen andere verplichtingen opleggen dan
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het betalen van de contributie.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en plichten dan die hun bij of
krachtens de statuten of een reglement zijn toegekend en opgelegd.
Donateurs hebben het recht tot bijwoning van de algemene vergadering en
het uitbrengen van een advies tijdens de algemene vergadering.
3. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging met onmiddellijke ingang worden beëindigd,
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor
het geheel verschuldigd blijft.
4. Opzegging van een donateur namens de vereniging geschiedt door het
bestuur zonder dat de donateur hiertegen beroep kan aantekenen.
HET BESTUUR
Artikel 11.
1. De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit één of twee
natuurlijke personen, zijnde belijdende leden van de Protestantse Kerk in
Nederland. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een
secretaris en eventueel een penningmeester. Een bestuurder kan meer dan
één functie bekleden. Het bestuur heeft de verantwoordelijkheid om zich te
laten informeren over thema’s en problemen die spelen bij leden en in het
werkveld van de vereniging via het zogenaamde voice-mechanisme.
De taakverdeling binnen het bestuur wordt vastgesteld in een reglement.
2. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.
Voor elke benoeming wordt door de Raad van Toezicht een voordracht aan
de algemene vergadering gedaan. De leden behouden niettemin het recht
om namen van kandidaten bij de Raad van Toezicht in te dienen. Zij worden
hiertoe tijdig opgeroepen in het (digitale) ledenblad en kunnen tot drie weken
vóór de datum van de algemene vergadering van dit recht gebruik maken.
Hierna bepaalt de Raad van Toezicht na te hebben nagegaan of
betrokkenen zich verkiesbaar stellen een dubbeltal ter verkiezing. Indien de
leden geen gebruik maken van het recht om namen in te dienen, doet de
Raad van Toezicht een enkelvoudige voordracht aan de vergadering. Over
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de enkelvoudige voordracht kan op verzoek van de algemene vergadering
schriftelijk worden gestemd. Over het bepaalde dubbeltal wordt schriftelijk
gestemd.
De voordracht aan de algemene vergadering is geen bindende voordracht
zoals geregeld in boek 2 Burgerlijk Wetboek.
De benoeming van bestuursleden geschiedt voor onbepaalde tijd tenzij bij
de benoeming een bepaalde tijd is opgenomen.
3. De leden van het bestuur kunnen worden geschorst of ontslagen door de
algemene vergadering. Het besluit tot schorsing of ontslag wordt genomen
door de algemene vergadering met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. De raad van toezicht kan
eveneens een bestuurder schorsen nadat deze in de gelegenheid is gesteld
om te reageren op de mogelijke schorsing. De algemene vergadering kan
een schorsing van een bestuurder opheffen. Een schorsing die niet binnen
drie maanden gevolgd wordt door het ontslag, eindigt door het verlopen van
die termijn.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. De situaties
waaronder sprake is van ontstentenis en belet kunnen in een reglement
worden gedefinieerd.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige
bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die
daartoe door de raad van toezicht wordt aangewezen. Er dient in dat geval
zo snel mogelijk een algemene vergadering te worden gehouden om de
leden te informeren en in staat te stellen om een of meer bestuurders te
benoemen. De bevoegdheid van de tijdelijke bestuurder houdt dan op tenzij
deze door de algemene vergadering als bestuurder wordt benoemd.
5. Bij het ontstaan van tussentijdse vacatures in het bestuur zal in de
eerstvolgende algemene vergadering in die vacatures moeten worden
voorzien.
6. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt:
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a. door het overlijden van een bestuurder;
b. door het verlies van het vrije beheer over het eigen vermogen van een
bestuurder;
c. door aftreden van een bestuurder;
d. door ontslag van een bestuurder als hiervoor in dit artikel bedoeld.
7. Binnen het bestuur mogen geen nauwe familie- of vergelijkbare relaties
bestaan (dus in ieder geval geen bloed- en aanverwantschap tot en met de
vierde graad).
BEZOLDIGING BESTUUR
Artikel 12.
1. Leden van het bestuur van de vereniging ontvangen een vergoeding voor
hun bestuurswerkzaamheden. Leden van het bestuur hebben recht op een
vergoeding voor bepaalde door hen gemaakte kosten.
2. De hoogte van de vergoeding wordt geregeld in een reglement dat wordt
vastgesteld door de raad van toezicht.
3. Bij het vaststellen van de vergoedingen worden uitdrukkelijk de voor de
vereniging geldende regels van Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) in
acht genomen.
INTEGRITEIT
Artikel 13.
1. Het bestuur waakt tegen een verstrengeling van belangen tussen de
vereniging en leden van haar bestuur, raad van toezicht en/of haar
medewerkers. leder bestuurslid en ieder lid van de raad van toezicht dient in
dit verband een verklaring als voorgeschreven door het Centraal Bureau
Fondsenwerving (CBF) af te leggen en aan het CBF te doen toekomen.
2. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een
lid van het bestuur of de raad van toezicht dient het desbetreffende lid dit te
melden aan het bestuur en de raad van toezicht.
3. Het desbetreffende lid dient zich van de beraadslaging ter zake te
onthouden. Dit lid komt bij besluitvorming ter zake van de desbetreffende
aangelegenheid geen stemrecht toe en de aanwezigheid van dit lid telt niet
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mee ter bepaling of het vereiste quorum voor besluitvorming is gehaald.
Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, dan wordt het besluit
genomen door de raad van toezicht.
4. Indien de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder
vervalt de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 16 lid 1
(tweede zin) van het desbetreffende bestuurslid en kan de vereniging in
ieder geval worden vertegenwoordigd door alle overige bestuurders samen.
Indien de vereniging door de voormelde regel niet kan worden
vertegenwoordigd, wijst de raad van toezicht een vertegenwoordiger aan.
5. Een verstrengeling van belangen zoals bedoeld in dit artikel doet zich onder
andere voor indien sprake is van het verrichten van op geld waardeerbare
rechtshandelingen tussen de vereniging en:
a. één van de in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de
in lid 1 van dit artikel genoemde personen;
c. rechtspersonen waarvan de hiervoor onder a. en b. genoemde personen,
bestuurslid, toezichthouder of aandeelhouder zijn.
6. Ingeval van verschil van mening over de aanwezigheid van een tegenstrijdig
belang, zal de raad van toezicht van de vereniging in zijn vergadering
vaststellen of er wel of niet sprake is van een tegenstrijdig belang. Het
bekleden van een functie in een kerkelijke gemeente binnen de Protestantse
Kerk in Nederland kwalificeert alleen in bijzondere op die gemeente
betrekking hebbende omstandigheden als een tegenstrijdig belang. Deze
bijzondere omstandigheden zijn er bijvoorbeeld indien en voor zover de
gemeente van de vereniging meer dan gemiddelde ondersteuning ontvangt.
7. Mede gelet op eisen die de Belastingdienst stelt aan een Algemeen Nut
Beogende Instelling (ANBI) dient het bestuur te controleren of de vereniging
en de mensen die daar rechtstreeks bij betrokken zijn, voldoen aan de
betreffende integriteitseisen.
Artikel 14.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de
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voorzitter of een andere bestuurder zulks wenst.
2. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien alle
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een bestuurder kan zich
ter vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor één andere
bestuurder als gevolmachtigde optreden.
Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle
bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben
uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager.
3. Alle bestuursbesluiten worden unaniem genomen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgesteld, die na vaststelling door het bestuur door de voorzitter en de
secretaris worden ondertekend.
5. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
BESTUURSTAAK EN BEVOEGDHEID
Artikel 15.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan
als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven,
aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt
in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving.
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3. Het bestuur is na voorafgaande toestemming van de raad van toezicht
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen en het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Het bestuur stelt jaarlijks vóór een door de raad van toezicht te bepalen
tijdstip een actueel meerjarenbeleidsplan en een actueel jaarplan, met
bijbehorende begroting, op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de
raad van toezicht voor.
5. Het bestuur behoeft de voorafgaande machtiging of goedkeuring van de
raad van toezicht voor het aangaan van verplichtingen en/of het doen van
uitgaven, indien een zodanige verplichting en/of uitgave niet is opgenomen
in een door de algemene vergadering goedgekeurd beleidsplan / jaarplan,
als in lid 4 van dit artikel bedoeld, of het bedrag, dat voor die verplichting
en/of uitgave in het bij dat plan behorende begroting is opgenomen,
overschrijdt. In afwijking van het voorgaande kan in het bestuursreglement
een bedrag kan worden opgenomen waarvoor het bestuur geen
voorafgaande machtiging of goedkeuring behoeft van de raad van toezicht.
6. Onverminderd het in lid 5 bepaalde kan de raad van toezicht nader te
omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring of machtiging
onderwerpen, mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven
schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld.
7. Onverminderd het in de leden 3, 5 en 6 bepaalde behoeft het bestuur de
voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht voor besluiten tot:
(i) het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, waarmee meer dan een nader bij reglement vast te stellen bedrag
per handeling gemoeid is;
(ii) a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van registergoederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
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bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van
arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
f.

het vaststellen van de begroting;

g. (voorbereiding van) een fusie, splitsing of ontbinding van de
vereniging;
h. de vaststelling van een meerjarenbeleidsplan of jaarplan.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16.
1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de
vereniging worden vertegenwoordigd door elke bestuurder afzonderlijk.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer
bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van
die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan
gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van
Koophandel.
RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 17
1. De vereniging kent een raad van toezicht. De raad van toezicht heeft tot
taak het toezicht houden op het beleid van het bestuur en op de algemene
gang van zaken in de vereniging alsmede het uitoefenen van die taken en
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bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van toezicht zijn
opgedragen of toegekend waaronder het toezicht op:
 het strategisch beleid, algemene en financiële risico’s en van de
gebruikte beheers- en controlesystemen;
 de financiële, procedurele en organisatorische aspecten van
de uitvoering van de activiteiten;
 de effectiviteit en efficiency van de bestedingen en daarbij beperkt de
raad van toezicht zich niet tot de financiële aspecten; en
 het doel van de vereniging en toetsen van activiteiten aan het doel.
De raad van toezicht staat het bestuur met raad terzijde en heeft de
verantwoordelijkheid om zich te laten informeren over thema’s en
problemen die spelen bij leden en in het werkveld van de vereniging via het
zogenaamde voice-mechanisme.
De raad van toezicht dient de algemene vergadering actief te informeren
wanneer deze meent dat er sprake is van het disfunctioneren van een
bestuurder.
2. De raad van toezicht bestaat uit een door de raad van toezicht vast te
stellen aantal van ten minste tien en ten hoogste twintig natuurlijke
personen. De raad van toezicht bepaalt zelf de verhouding tussen de
zogenaamde kernleden en de voice-leden.
3. De leden van de raad van toezicht worden benoemd door de algemene
vergadering voor een periode van drie (kernlid) of twee jaar (voice-lid), bij
de benoeming wordt telkens aangegeven of het een kernlid of een voice-lid
betreft. De leden kunnen worden geschorst of ontslagen door de algemene
vergadering. Tot lid van de raad van toezicht kunnen alleen leden worden
benoemd die belijdend lid zijn van de Protestantse Kerk in Nederland
met uitzondering van maximaal twee voice-leden, die buiten de leden van
de vereniging kunnen worden genoemd en lid dienen te zijn van een ander
kerkgenootschap.
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. De raad van
toezicht kan een profiel opstellen met het oog op een vacature wanneer de
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algemene vergadering in een vacature moet voorzien.
4. Aftredende leden kunnen herbenoemd worden. De kernleden kunnen twee
keer herbenoemd worden en de voice-leden één keer. Een voice-lid kan
worden herbenoemd als kernlid of andersom maar alleen bij de eerste
herbenoeming en is daarna niet herbenoembaar.
5. De raad van toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris
aan.
6. De leden van de raad van toezicht kunnen geen deel uitmaken van het
bestuur.
7. Het bestuur verschaft de raad van toezicht tijdig de voor de uitoefening van
diens taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens en voorts aan ieder
lid van de raad alle inlichtingen betreffende de aangelegenheden van de
vereniging die deze mocht verlangen. De raad van toezicht is bevoegd
inzage te nemen en te doen nemen van alle boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vereniging.
Het bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van toezicht
schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, van
de algemene en financiële risico’s en van de gebruikte beheers- en
controlesystemen.
8. De raad van toezicht kan zich voor rekening van de vereniging in de
uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.
9. Een lid van de raad van toezicht defungeert:
a. door zijn overlijden;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden;
d. door zijn toetreding tot het bestuur;
e. door ontslag als hiervoor in dit artikel bedoeld of door ontslag hem
verleend door de raad van toezicht;
f.

door het verlopen van de termijn waarvoor hij benoemd is maar niet
eerder dan de eerste algemene vergadering die na afloop van deze
termijn wordt gehouden.
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Een besluit tot ontslag door de raad van toezicht, kan slechts worden
genomen in een vergadering van de raad van toezicht waarin alle leden van
de raad van toezicht, met uitzondering van het lid wiens ontslag aan de
orde is, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
10. Het bepaalde in deze statuten omtrent de vergaderingen en besluitvorming
van het bestuur is op de raad van toezicht zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing. De leden van de raad van toezicht ontvangen
geen vergoeding voor hun werkzaamheden tenzij de algemene vergadering
dit anders bepaalt. De leden van de raad van toezicht kunnen in
aanmerking kunnen komen voor een kostenvergoeding indien de algemene
vergadering dit bepaalt.
11. De raad van toezicht komt ten minste vier (4) maal per jaar bijeen.
GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING
BESTUUR EN DE RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 18
1. Ten minste vier (4) maal per jaar komen het bestuur en de raad van
toezicht in gemeenschappelijke vergadering bijeen ter bespreking van de
algemene lijnen van het gevoerde en in de toekomst te voeren beleid.
2. Tot de bijeenroeping van een gemeenschappelijke vergadering zijn het
bestuur en de raad van toezicht gelijkelijk bevoegd.
3. De gemeenschappelijke vergaderingen worden geleid door de voorzitter
van de raad van toezicht. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige
bestuurders en leden van de raad van toezicht in de leiding van de
vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door het in leeftijd
oudste aanwezige lid van de raad van toezicht.
4. In de gemeenschappelijke vergadering wordt onder meer gesproken over
(de wijze van de) evaluatie van het functioneren van de het bestuur en de
raad van toezicht en hun samenwerking. De wijze van evaluatie kan worden
geregeld in een reglement dat door de raad van toezicht wordt vastgesteld.
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 19.
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1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en
van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de
rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders
en de leden van de raad van toezicht; ontbreekt de ondertekening van een
of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt.
3. De raad van toezicht benoemt een registeraccountant ten einde de
opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover een verklaring af te
geven.
4. Het bestuur legt de opgemaakte jaarrekening tezamen met de verklaring
van de registeraccountant ter beoordeling voor aan de raad van toezicht.
5. De opgemaakte jaarrekening wordt tezamen met de verklaring van de
registeraccountant ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene
vergadering. De goedkeuring van de jaarrekening kan niet plaatsvinden
indien de verklaring van de registeraccountant niet is bijgevoegd.
6. De raad van toezicht brengt tijdens de algemene vergadering verslag uit
van haar bevindingen en adviseert de algemene vergadering omtrent
goedkeuring van de jaarrekening.
7. De goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt
mede tot verlening van décharge aan het bestuur en voor het gevoerde
beleid.
8. Het bestuur is verplicht aan de raad van toezicht ten behoeve van haar
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onderzoek alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging
beschikbaar te stellen.
9. Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde boeken, bescheiden
en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
10. De vereniging maakt (via de eigen website of op een andere
voorgeschreven wijze) zoveel mogelijk informatie tijdig openbaar. Daarbij
wordt in het bijzonder gelet op de informatie die op grond van de regels van
de Belastingdienst en/of het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) of
daarvoor in de plaats komende instelling moet worden gepubliceerd.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 20.
1. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten
verplicht is, doch ten minste éénmaal per jaar.
2

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid.

3. De bijeenroeping van de algemene vergadering vindt plaats door een
oproep in het (digitale) verenigingsblad. De termijn voor de oproeping
bedraagt ten minste veertien (14) dagen.
4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van een honderdste (1/100e) gedeelte der
stemmen in de algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer
dan vier weken na indiening van het verzoek.
5. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan bij advertentie in
ten minste één door de leden veelgelezen landelijk dagblad. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding der

19

vergadering en het opstellen der notulen.
6. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden en
donateurs van de vereniging.
Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
STEMRECHT EN BESLUITVORMING
Artikel 21.
1. leder lid heeft één stem. Donateurs hebben geen stemrecht. Ieder lid is
bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe
gemachtigd ander lid. Een lid kan slechts voor één volmachtgever een stem
uitbrengen. Het bestuur en de raad van toezicht hebben in de vergadering
een raadgevende stem. Zij hebben in de vergadering ook de rechten die
aan hen als lid van de vereniging toekomen.
2. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter, de voorzitter kan bepalen
dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een stemming
over personen betreft kan een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat
de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
3. Voorzover de wet of de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als
niet te zijn uitgebracht. Bij het staken van de stemmen is het voorstel
verworpen.
4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter
omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken
van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
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stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 22.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur. Ontbreekt de voorzitter dan treedt één der andere bestuurders
door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze
niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door of namens de
secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon
notulen gemaakt, die na vaststelling door de algemene vergadering door de
voorzitter en de secretaris worden ondertekend. De inhoud van de notulen
wordt ter kennis van de leden gebracht.
COMMISSIES
Artikel 23.
1. Het bestuur of de raad van toezicht kan één of meerdere commissies
instellen en opheffen.
2. Het instellende orgaan stelt de taak en de bevoegdheden van de
commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het
instellende orgaan, al dan niet uit zijn midden.
REGLEMENT(EN)
Artikel 24.
1. Bij een reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een nadere
regeling gewenst wordt geacht. Een reglement mag geen bepalingen
bevatten, die in strijd zijn met de wet of de statuten.
2. Een reglement wordt vastgesteld en gewijzigd of opgeheven door het
bestuur na voorafgaande goedkeuring door de raad van toezicht.
3. De raad van toezicht kan zelfstandig een reglement vaststellen, wijzigen of
opheffen waarin zij de verschillende taken en bevoegdheden onder de
leden van de raad van toezicht verdeelt en haar functioneren regelt en in de
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gevallen waarin de statuten uitdrukkelijk de bevoegdheid geven om een
reglement op te stellen.
STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING
Artikel 25.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht
dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen
met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Artikel 3 (Grondslag en doel) kan niet worden gewijzigd. Het voorstel
tot statutenwijziging kan slechts door het bestuur worden gedaan of door
ten minste dertig leden.
2. Ten minste veertien (14) dagen voor de algemene vergadering dient een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte (digitale) plaats voor de leden ter
inzage te liggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met
een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
4. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij een besluit
tot fusie of splitsing. In geval van een juridische fusie of splitsing van de
vereniging mag het vermogen van de vereniging en mogen de vruchten
daarvan slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed
dan voor de fusie of splitsing was voorgeschreven.
Artikel 26.
De statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële
akte te verlijden.
VOICE MECHANISME
ARTIKEL 27.
Het voice-mechanisme ligt ten grondslag aan de werkwijze van de vereniging
als (leden)organisatie. De meningen en ervaringen van de leden en
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belanghebbenden zijn een belangrijke bron van informatie. De vereniging werkt
in alle geledingen op een zodanige wijze dat deze meningen en ervaringen
structureel worden gehoord en vertaald naar beleid.
ONTBINDING
Artikel 28.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Tot ontbinding der vereniging kan worden besloten met
inachtneming van de formaliteiten die voor wijziging van de statuten zijn
voorgeschreven, met dien verstande dat tot ontbinding alleen kan besloten
worden in de algemene vergadering, waar ten minste drie/vierde deel van
de leden aanwezig is, met een meerderheid van twee/derde deel der geldig
uitgebrachte stemmen. Zijn evenwel op de desbetreffende vergadering
minder leden aanwezig dan drie/vierde deel, dan kan een tweede
vergadering worden gehouden niet eerder dan een maand daarna, in welke
vergadering, ongeacht het aantal aanwezige leden, tot ontbinding kan
worden besloten met een meerderheid van twee/derde deel der geldig
uitgebrachte stemmen.
2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam
worden toegevoegd: in liquidatie. De vereffening eindigt op het tijdstip
waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
3. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging.
Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het
ontslag en het toezicht van bestuurders van toepassing. De overige
statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht
tijdens de vereffening.
4. De algemene vergadering, waarin tot ontbinding wordt besloten, zal met
een gewone meerderheid van stemmen de bestemming van een eventueel
batig saldo bepalen, met dien verstande echter dat dit saldo alleen mag
worden aangewend voor arbeid die in overeenstemming is met doel en
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grondslag van de vereniging en aan een door de Belastingdienst erkende
Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden vereniging gedurende zeven jaar onder berusting van de door
de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.
SLOTBEPALING
Artikel 29.
Aan het bestuur komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door
de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen, behoudens de
verplichting van het bestuur om rekening en verantwoording af te leggen aan de
algemene vergadering.
OVERGANGSBEPALINGEN
Artikel 30.
De directie vormt het bestuur zodra de akte van statutenwijziging is getekend.
De leden van het bestuur vormen de raad van toezicht zodra de akte van
statutenwijziging is getekend.
De raad van toezicht bepaalt (voor zover de algemene vergadering hier geen
besluiten over heeft genomen) zo snel mogelijk daarna het een rooster van
aftreden en de indeling in kernleden en voice-leden van de raad van toezicht.
Een toekomstige herbenoeming wordt niet beperkt door de zittingsduur van het
betreffende lid voor de statutenwijziging in het jaar tweeduizend negentien.
In alle gevallen waarin deze overgangsbepaling niet voorziet, is de raad van
toezicht bevoegd.
SLOT
De comparant is mij, notaris, bekend.
Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de
comparant en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de
akte voortvloeiende gevolgen. De comparant verklaart van de inhoud der akte
te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de
comparant uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.
Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de comparant en door mij,
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notaris, ondertekend. De akte is verleden te Utrecht op de datum aan het begin
van deze akte vermeld.

